ZHZD - DODIJELJENE POTPORE - 2012. GODINA

R. br.

Vrsta potpore

Datum odluke
Upravnog odbora
ZHZD

Ukupan broj
dodijeljenih
potpora u 2012.
godini*

Iznos potpore**

Prosječni iznos
potpore

5

17.000,00 kn

3.400,00 kn

5

17.000,00 kn

3.400,00 kn

0

0,00 kn

0,00 kn

JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE
1.

Novčana potpora u slučaju višestrukog poroda (za djecu
rođenu iz višeplodnih trudnoća – dvojke, trojke, četvorke,
petorke)

2.

Novčane potpore za nabavku učila, opreme, literature,
instrumenata ili drugih pomagala neophodnih za obrazovanje
ili razvoj darovitosti djeteta

3.

Novčane potpore za naknadu dijela troškova osiguranja ili
nabavke posebno prilagođenog ortopedskog ili
rehabilitacijskog pomagala

21. 5. 2012.

UKUPNO
VIŠEKRATNE NOVČANE POTPORE
4.

Novčane potpore za naknadu troškova ili dijela troškova
specijalističkog obrazovanja i usavršavanja darovite djece

5.

Novčane potpore za naknadu troškova ili dijela troškova
putovanja ili boravka izvan mjesta prebivališta kada je to
neophodno potrebno radi obrazovanja ili natjecanja djeteta u
znanju, športu, umjetnosti

6.

Potpore u slučaju teške kronične bolesti djeteta ili više djece
iz obitelji

7.

Novčane potpore za pokriće troškova ili dijela troškova
nabavke lijekova u slučaju teške kronične bolesti djeteta

8.

Potpore za liječenje ili medicinsku rehabilitaciju djeteta ili za
osiguranje roditeljske skrbi i brige o bolesnom djetetu koje je
na liječenju ili medicinskoj rehabilitaciji izvan stalnog mjesta
prebivališta
UKUPNO
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Napomena

ZHZD - DODIJELJENE POTPORE - 2012. GODINA
DRUGE POTPORE
Druge potpore u slučaju posebno teških životnih okolnosti
obitelji ili djeteta iz te obitelji (čl. 10.)

9.

21. 5. 2012.

108

466.000,00 kn

4.314,81 kn

UKUPNO

108

466.000,00 kn

4.314,81 kn

SVEUKUPNO POTPORE FIZIČKE OSOBE (OBITELJI)

113

483.000,00 kn

4.274,34 kn

1

160.000,00 kn

160.000,00 kn

UKUPNO

1

160.000,00 kn

160.000,00 kn

SVEUKUPNO POTPORE PRAVNE OSOBE

1

160.000,00 kn

160.000,00 kn

POTPORE PRAVNIM OSOBAMA
Novčane potpore koje se pravnim osobama mogu dodijeliti
za (su)financiranje projekata i programa

10.

21. 5. 2012.

Društvo naša djeca Varaždin

* Potpore se dodjeljuju Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Hrvatska za djecu", dok isplata dodijeljenih iznosa može u cijelosti ili djelomično biti izvršena i u sljedećoj godini.
**

Iznos potpore odnosi se na iznos dodijeljen Odlukom Upravnog odbora "Zaklade" u 2012. godini, a koji iznos, iz objektivnih razloga, može ponekad biti isplaćen i u manjem iznosu od
dodijeljenog. Također iz objektivnih razloga, može doći i do neisplate pojedine UO odlukom dodijeljene potpore.
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